
BEBERAPA waktu  lalu, Konferensi Pasar Pro-
mosi Pariwisatama dan Penerbangan Yunnan ke-2 
diselenggarakan di Wenshan. 

Dari Yunnan Airport Group, Panitia Pembangu-
nan Wisata Yunnan, Taiwan Mandarin Airlines, Ko-
rean Air, Lao Airlines, dan lain-lain sejumlah 300 
orang wakil kalangan penerbangan dan pariwisata 
berkumpul bersama di Wenshan untuk diksuksi 
tentang perkembangan gabungan pariwisata dan 
penerbangan Yunnan. 

Menurut laporannya, Yunnan sekarang mem-
punyai Airport yang sedang digunakan sejumlah 12 
dan sedang membangun 4 airport baru.

Pada tahun 2013, Yunnan Airport Group bisa 
menerima dan mengirimkan 40 juta orang, kemu-
dian jaringan penerbangan Kunming Changshui In-
ternational Airport sudah dapat menutupi seluruh ibu 
kota provinsi dalam negeri, kota pariwisata penting 
dan daerah Taiwan, Macao dan Hong Kong, jaringan 
penerbangan International mencakup 2 negera dari 

Asia Timur, 4 negara dari Asia Selatan, 8 negara dari 
ASEAN dan 1 negara dari Asia Barat. 

Tahun kedua ini, Yunnan akan terbuka untuk pen-
erbangan  langsung ke Paris dan Vancouver 2 jaringan 
Eropa.

Karena kemajuan perkembangan penerbangan 
Yunnan, situasi turisme Yunnan sedang dikembang-
kan. 

Pada tahun 2006 - 2010, jumlah turis provinsi 
Yunnan rata-rata bertambah 15.3% pertahun, penda-

patan bruto turis rata-rata bertambah 18.5% pertahun, 
jatahnya lebih tinggi dari rata-rata jatuh nasional. 
Pada 2013, pendapatan bruto turisme Yunnan sejum-
lah 2111.24 ratus juta yuan, menerima turis sejumlah 
2.45 ratus juta orang dari dalam dan luar negeri.

Menurut Yueqing Duan, ketua Panitia Perkem-
bangan Turisme Yunnan, penerbangan dan turisme 
bisa saling mendapat bantuan dari kedua-duanya un-
tuk mempropagandakan sumber turisme dan produk 
penerbangan dengan kuat. 

Apalagi, PPTY memberi kebijakan istimewa ke-
pada  para penerbangan, jadi para penerbangan mem-
beri harga tiket promo, cara pengangkutan mudah 
dan service jaminan turisme kepada para wisatawan, 
membuka jaringan turis keliling provinsi, menambah 
jaringan penerbangan dalam provinsi, negeri, lokal 
dan luar negeri.

Menurut Kai Zhou, Ketua Yunnan Airport Group 
Co, Ltd, YAG akan menggunakan sepenuhnya keung-
gulan dari jaringan penerbangan CEA, Lucky,dan 
Chiina Southern Airlines untuk mendorong para wisa-
tawan transit kepada ASEAN dan Asia Selatan dari 
Kunming. 

Tergantung pada situasi Yunnan, YAG berker-
jasama dengan pemerintah lokal dan departmen tu-
risme untuk mengorganisasi sumber turis, mendesain 
produk, mengembangkan pasaran, menciptakan ling-
kungan pasaran baik dan bersama berkembang pasar 
turis penerbangan Yunnan.

Reporter: Xi Peng

200 Orang Berbakat Akan Dipilih dari  
Yunnan,  Setiap Orang Dapat Biaya Rutin 1 
Juta Yuan

Kunming akan Memiliki Penerbangan 
Langsung ke Paris dan Vancouver

Permohonan Visa Transit 72 Jam 
Disetujui Bandara Kunming

Pabean Kunming Keluar-
kan Kebijakan  24 Lang-
kah Konkret Dorong Per-
dagangan

DIMULAI dari saat ini sampai Tahun 2020, Provinsi Yunnan akan memilih sekitar 200-an orang yang berbakat di bidang teknik industri 
Yunling secara berkelompok.

“Orang berbakat di dalam bidang teknik industri Yunling” adalah mereka yang memberi sumbangan di bidang  teknik industri mutakhir,   
terutama untuk perkembangkan di setiap bidang industri. Mereka yang menjadi teladan dan mendapat restu dari masyarakat. Mereka merupa-
kan tenaga inti yang mewakili orang-orang berbakat seluruh provinsi. 

Usia mereka yang dipilih dibawah 55 tahun, dan mereka bekerja sebagai orang berbakat khusus,  sebagai peneliti, mendatangkan, meng-
gunakan, merubah dan memperluas hasil teknologi di pengusahaan nasional, termasuk kesatuan sentral, dan organisasi non-publik di provinsi 
Yunnan. Kemudian mereka menjadi orang berbakat yang punya hak paten dan hak intelektual, memulai usaha baru di provinsi Yunnan. 

Batasan calon termasuk pertanian, industri dan usaha pelayanan, tergantung keperluan pada restrukturisasi struktur industri dan traformasi 
skala industri, terutama dipilih dari industri utama Yunnan, industri khas dan keunggulan, industri strategi baru dan lain-lain. 

Kemudian batasan calon lebih condong untuk bidang industri, terutama terpilih dari lembaga penelitian teknologi terapan dan kebun indus-
tri. 

Waktu membina selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Kementerian Keuangan Provinsi memberikan setiap orang berbakat 1 juta sebagai 
dukungan kerja, dan sementara ini perusahaan mendapatkan dana pendamping pengaturan dengan tidak kurang dari 1:1.

Reporter: Nanjiang Luo
Siswa Latihan: Dongyan Han

KONFERENSI Pasar Promosi Pariwisata dan Penerbangan Yun-
nan Ke-2 mengiformasikan bahwa  permohonan visa untuk transit 72 
jam di Airport Kunming telah disetujui oleh Dewan Negara dengan 
resmi. Artinya, setiap  wisatawan asing boleh mengunjungi Kunming 
dari dekat selama tiga hari.

Dilaporkan bahwa Airport di Beijing, Shanghai, Guangzhou, 
Chengdu, Chongqing dan kota-kota besar lainnya sudah melaksana-
kan kebijakan permohonan visa transit 72 jam kepada warga negara 
yang ingin ke negara dan wilayah ketiga asal sudah memesan tiket 
pulang-balik. 

Kebijakan ini banyak menguntungkan pihak airport dan kota. 
Ada banyak contoh bagus dari luar negeri, seperti Airport Dubai, 
setelah dilaksanakan visa transit 96 jam kepada orang asing, jumlah 
orang yang transit International tahun 2010 meningkat 1.920 ribu 
orang dari tahun 2009.

Dari Januari sampai Juni, kapasitas arus pengunjung di Airport 
Kunming sudah mencapai  20 juta orang, dan 80%  nya merupakan  
turis  di dalamnya termasuk turis transit. 

“Dulu belum ada kebijakan transit, jadi turis ini tidak boleh ke 
luar dari airport. Tapi sekarang ada kebijakan ini, turis transit boleh 
kunjungi Kunming selama 72 jam. Mereka boleh kunjungi Kunming 
dengan jarak dekat selama waktu itu, ” ujar Yinglin Li, Wakil Ketua 
YAG, Kunming.

 YAG sedang berkerjasama dengan kantor Kunming untuk ber-

sama-sama mendesain produk usaha kepada wisatawan bagian ini. 
Tujuannya agar dapat menarik banyak turis luar negeri dan wilayah 
lain yang akan transit, berkunjung dan berbelanja di Kunming.

Peisong Guo, Menteri Departmen Penjualan YAG mengatakan, 
airport Kunming sudah mempertimbangkan dengan Kantor-kantor 
Kunming yang bersangkutan tentang produk-produk wisata yang 
relevan,  yang sesuai dengan situasi masa kini setelah visa transit 72 
jam dilaksanakan. “Seperti kemudahan pelayanan tempat pariwisata 
dan transportasi  sebagai service lengkap kita dan memberi harga 
promo untuk menarik semakin banyak turis transit,” ujarnya.

 Dikatakanya pula, Yunnan mempunyai sumber pariwisata kaya 
dan jaringan penerbangan sangat rasional sehingga jadi  punya ciri-
ciri khusus dan keunggulan tersendiri.

 Namun, kata Peisong Guo, lingkungan kegiatan kebijakan visa 
transit 72 jam Airport Kunming hanya terbatas pada Kunming, beri-
kutnya baru akan diperluas sampai Lijiang dan kota lain. 

Sekarang, kebijakan “2 pemeriksaan ”Airport Kunming masih 
ditunggu untuk diperiksa dan diterima oleh Departmen Polisi. 

Setelah pemeriksaan itu lulus baru dilaksanakan kebijakan itu 
tetapi waktu pelaksanaan dan kondisi permintaan masih belum diten-
tukan.                                                                   

Reporter: Xi Peng

BARU-BARU ini, pihak pabean 
Kunming mengeluarkan kebijakan  24 
langkah untuk mendorong perkem-
bangan perdagangan setempat. 

Adapun langkah konkret tersebut 
adalah melakukan reformasi di bidang 
pabean, mempermudah perdagangan, 
membuat kebijakan yang membantu  
efisiensi, mempercepat transisi dan 
peningkatan dalam pengeloalaan 
perdagangan, mendukung dalam 
pembangunan pasar bebas Yunnan, 
membarukan standar pelayanan pa-
bean, mempercepat perdagangan luar 
negri Yunnan, dan memperkuat daya 
saing (dalam 5 bidang) perdagangan 
internasional. 

Di dalam kebijakan itu diuraikan 
sekiat 10 kebiajakan baru yang akan 
dikeluarkan.

Menurut laporan, untuk memaju-
kan dan menyatukan pabean lokasl, 
pihak Pabean Kunming akan mendi-
rikan pusat pabean di kantor Pabean 
Ruili untuk perencanaan tugas, seperti 
pemeriksaan dokumen, pendapatan 
pajak, pemeriksaan dan penerimaan, 
pejabat pabean, statistik dan lainlain, 
dari Pabean Ruili, Wanding, Yingji-
ang, Zhangfeng, Mangshi, Tengchong, 
yang total keseluruhan ada di 6 kota. 

Untuk menghemat anggaran dan 
meningkatkan efisiensi pabean bagi 
perusahaan, pihak Pabean Kunming 
sedang mempelajari pengaturan sis-
tem kesatuan pabeaan, sehingga pe-
rusahaan lokal boleh memilih tempat 
lapor, pembayar pajak dan pemerik-
saan. 

Bandar Hekou mulai mencoba 
sistem satu pintu untuk perdagangan 
makanan segar, contohnya buah-bua-
han, sayuran dan produk yang tidak 
bisa tahan lama, baik yang dieskor 
atau yang diimpor berkelompok. 

Adanya pengaturan sistem satu 
pintu  itu karena berdasarkan pengala-
man yang banyak dialami. Standar su-
pervisi non-bandar ini untuk mencari 
dan mengawasi produk ekspor dan 
impor di jalan lintasan dari tempat 
non-bandar yang punya syarat terten-
tu, supaya efi siensi dapat ditingkatkan. 
Jika melalui perjanjian dari tempat 
non-bandar, maka tergantung tingkat 
kepercayaan setiap perusahaan, boleh 
melapor bersama ke kantor Pabean 
untuk mengeksporkan atau mengim-
porkan produk-produk sendiri.

 Adanya pengaturan ini untuk 
memperbaiki kinerja sitem otoma-
tisasi bekerja sesuai dengan tujuan, 
yakni “sekali diumumkan, sekali 
inspeksi dan sekali izin” merupakan 
pembaruan di jalan lintasan dari dae-
rah Bandar.

Untuk membantu perusahaan 
perdagangan asing untuk mengurangi 
kerugian, maka Pabean Kunming 
akan mendukung perluasan impor 
buah-buahan tropis ASEAN, dengan 
melakukan impor sampingan sep-
erti produk pertanian, gas alam, atau 
produk-produk yang terhubungan 
erat dengan kehidupan sehari-hari 
masyarakat dan ekspor produk perta-
nian traditional Pabean Kunming me-
neruskan penolakan dan persetujuan 
mengenai pemeriksaan, memperbaiki 
hal-hal pemeriksaan dari bidang 
manejeman kejuruan lokal , berang-
sur melakukan pembatalan mengenai 
pemeriksaan non-administrasi, dan 
menetapkan serta mengumumkan 
Katalog Kompetensi Administrasi Pa-
bean Kunming. 

             Reporter: Sha Li
Siswa Latihan: Ling Song

Indah   Yunnan
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Kerata Api Kebudayaan Nasional Sungai Merah  
                                      Kamera: Yuan Shen

Airport Changshui Kunming Kamera:Xiaoyun Sun 



“Kreasi Yunnan” Pekan Raya Kebudayaan 2014 Cukup Cemerlang.

Meningkatkan Kompetensi mengajar

Penuang merek “belajar keamanan di luar 
negeri”

Pameran Lukisan Eropa 
Klasik di Kunming

“KREASI Yunnan” Pekan Raya Kebudayaan 
2014 diadakan di Pusat Pameran Internatioanl 
Kunming pada l 9-14 Agustus.  Selama pameran ada 
21 aktivitas menarik dan semua berlangsung sukses.

Pameran ini bertema Kebudayaan menciptakan 
kekayaan, Kreasi mengarahkan masa depan. 
Sebagai platform, pameran ini memperlihatkan dan 
mempopulerkan hal-hal terbaru dari perkembangan 
industri  Yunnan untuk mendorong kemajuan 
kerjasama daerah-daerah, menarik perhatian 
proyek industri kebudayaan, berpromosi industri 
kebudayaan, menjual produk-produk kebudayaan, 
menciptakan kondisi ang baik untuk memelihara 
lambang kebudayaan dan memberi pelayanan yang 
efektif. 

Pekan Raya Kebudayaan (PRK) ini terdiri dari 
7 hall dengan luas  60.000m2. Masing-masing hall  
mempunyai tema sendiri, seperti  Hall Mutiara, Hall  
Kesenian Keramik,  Hall Sulaman, Hall Kota dan 
Karesidenan, dan Hall Karya Kesenian Traditional 
sampai Hall Komik, Hall Kesegaran Anak, Hall 
Kebudayaan dan Teknik dan daerah-daerah pameran 
kreasi teknik kebudayaan. Ketradisionalan dan 
kemodernan ditunjukkan dengan keindahan yang 
masing-masing.

Tingkat keinternasionalan PRK tahun ini semakin 
tinggi. Tahun yang lalu pameran ini mengundang 9 
negera peserta dan tahun ini ada 13 negara ikut ambil 
bagian. 

Selama melakukan persiapan , Yunnan bukan 

hanya mengundang para pengusaha dari ASEAN, 
Asia selatan, tetapi juga pengusaha dari Eropa, Afika, 
dan daerah lain. Sekarang, Italia, Ghana, Nepal, Sri 
Lanka,Pakistan, Afghan, Kamboja, Malaysia, Korea 
Selatan dan negera lain.  

Selain  Festival Komik menjadi ciri khas, 
disamping Board Game, ada juga Lomba Atletik 
Elektron, Pesta One Piece, pertunjukkan nyanyi 
anak-anak dan aktivitas komik lucu, serta yang  
paling populer adalah Pertandingan Cabang ” Juara 
Jinlong”  Cosplay China ke-11. Ada  200 grup  ikut 
dan berebut bonus 10 ribu yuan. 3 Tim terbaik akan 
mewakili daerah barat daya Tiongkok dan ikut final 
game Tiongkok di Guangzhou. 

“Kebudayaan-teknik-kreasi” juga  mempunyai 

keistimewa dalam  pameran ini. Hall ketujuh yang 
diadakan oleh Yunnan Daily Press Group menyoroti 
informasi penting, penggunaan Clouds, penerbitan  
dan kamera digital, hasil integrasi teknologi dan 
budaya. 

Ada juga Forum “Kebudayaan dan kapital” yang 
membahas kesempatan   tantangan pembangunan 
masa depan industri budaya yang akan membawa 
dampak positif untuk Industri BudayaYunnan.

Reporter: Hua Huang, Qianshan Zheng

TUJUAN program ini adalah per-
tukaran sumber pendidikan terbaik. 
Dengan program ini secara berangsur-
angsur, memperlihatkan kemampuan pe-
nyelenggaraan sekolah dan kompetensi 
pendidikan Internasional.

Kurikulum yang digunakan dalam 
program pertukaran mahasiswa Tiong-
kok - Perancis diajarkan dalam bahasa 
Inggris. Karena itu, FI membuka 13 
mata kuliah yang menggunakan bahasa 
Inggris, dan menjadi contoh terbaru un-
tuk menyusun kurikulum bahasa Inggris 
dengan berkelompok bagi UY.

 Sistem pemantauan kualitas sesuai 
dengan standar internasional pendidikan 
tinggi yang didirikanoleh UNESCO, 
kurikulum ini sudah sesuai dengan ke-
adaan, sejarah, kebudayaan traditional 
Tiongkok, dan disimpulkan keberhasilan 

teori dan praktek tentang perkembangan 
ekonomi Tiongkok dan bidang lain-lain. 

Kemudian, FI membuat kurikulum-
kurikulum International yang menggu-
nakan bahasa Inggris unik bagi S1 dan 
S2, dan merupakan sistem kurikulum 
pertama khusus program ini. 

Pada tahun yang lalu, mata kuliah 
(Administrasi Traditional Tiongkok) ter-
pilih sebagai mata kuliah bahasa Inggris 
klasik untuk mahasiswa asing di seluruh 
Tiongkok. 

Sebagai dasar melaksanakan ku-
liah bahasa Inggris adalah tim pengajar 
di UY, yang jumlahnya beberapa ribu 
orang. Sekarang 90% dosen-dosen yang 
mengajar mata kuliah bahasa Inggris 
FI dari UI. “Kita selalu mencari dosen-
dosen untuk mengajar setiap mata kuliah 
bahasa Inggris dengan sukses.” Jadi, 

Gang Yang optimis tentang sumber pen-
didikan UY.

FI juga menggabungkan karakter-
istik Yunnan dan mendorong pekerjaan 
tentang basis perkembangan praktek 
International kepada mahasiswa dengan 
aktif. 

FI mengorganisasi mahasiswa Per-
ancis meninjau Daerah Kebun Ekologi 
Chennong Kunming, Yunnei Power Co., 
LTD Kunming, membantu mahasiswa 
asing bahwa memahami arah dan model 
perkembangan perusahaan Tiongkok, 
dan menambah pengetahuan model 
perkembangan Tiongkok dan kebuday-
aan perusahaan Tiongkok. 

Dengan proyek praktek, FI sudah 
menyelesaikan tim pengajar International 
dan sistem belajar dan memperkuatkan 
kemampuan kompetisi Internasional.

PADA tahun   lalu, Basis Latihan Belajar Keluar Negeri 
Kerjasama UY dan Pusat Pelayanan Belajar Keluar Negeri 
Tiongkok membuka praktek di FI. FI merupakan basis tunggal 
di Yunnan dan ke-12 basis di sekolah tinggi seluruh Tiongkok.

Pelaksanaan dasar Latihan Belajar Keluar Negeri (BLBKN) 
merupakan teladan dan tata tertib umum belajar keluar negeri, 
kemudian menjadi hal yang mendorong perkembangan pendidi-
kan International. 

Pembangunan BLBKN memberikan bimbingan kebijakan 
dan pelayanan oleh Pusat Pelayanan Belajar Keluar Negeri 
Tiongkok  (PPBKNC), dan FI UY bertanggung jawab meneri-
ma mahasiswa, sitem ajaran dan pengaturan mahasiswa.

“BLBKN bergabung dengan UY memberikan jaminan ter-
baik bagi mahasiswa asing, “ ujar  Gang Yan. 

Kecuali fungsi organisasi agen belajar keluar negeri, 
BLBKN akan memberi latihan yang lebih sempurna untuk ma-
hasiswa asing. Banyak mata kuliah latihan dari BLBKN sudah 
diakui oleh kampus-mitra di luar negeri, mahasiswa di bidang 
Matematika Tingkat Tinggi, Ekonomi dan mata kuliah dasar, 

kemudian mendaftar jadwal kuliah lanjutan bagian mereka yang 
ingin memperpendek periode pendidikan di sekolah dan men-
gurangi biaya belajar di luar negeri. 

BLBKN akan memberi pelayanan seperti Pengesahan 
Sertifikat, Penitipan Arsip, Sertifikat Pengirim dan pelayanan 
lengkap.

Sekarang, FI sudah berkerjasama tentang bidang S1 dengan 
Northern Arizona University , Amerika, University of Windsor, 
Kanada，The University of Newcastle Australia  dan lain-lain, 
berkerjasama dalam bidang jurusan Administrasi S2 dengan IIT, 
Amerika  Setelah persiapan selama setahun lebih, BLBKN men-
jalankan program pelatihan komprehensifuntuk merekrutma-
hasiswabelajar di luar negeri.“Sesuai dengan semua program, 
kami berharap punya permulaan bagus dengan nama UY baik, 
biar FI menjadi dasr penting pendidikan dan penelitian, dan jen-
dela utama untuk UY memperkenal sumber pendidikan bagus 
luar negeri. ”                                                        

 Ruogu Zhang, Hong Liu

BARU-BARU ini  diselenggarakan 
Pameran “Eropaavant-Garde Abad Ke-20 
Koleksi Museum Unterlinden” di Museum 
Kunming. 

Ini merupakan pameran pertama Pran-
cis yang menampilkan karya - karya seni-
man besar abad ke-20 di Tiongkok.

Pameran ini memilih 24 karya dari 
Museum Underlinden Kota Colmar Pran-
cis yang punya 22 seniman dari Golongan 
Perintis Lukisan Eropa (GPLE) ke-20. 

Luas rentangan karya - karya ini 
sudah lebih lama dari 100 tahun, dan ini 
dicerminkan orbit perkembangan gerakan 
GPLE pada zaman itu dengan sempurna. 

Pameran ini terkumpul karya - karya 

asli klasik karya Rodin, Picasso, Dubuffet 
dan lain-lain, dan 24 karya yang dipamer-
kan semuanya diciptakan di Paris, pusat 
kesenian Eropa masa itu. 

Tahun ini adalah ulang tahun ke-50 
hubungan diplomatik Tiongkok dan Pran-
cis. 

Sebagai acara penting bagi Festival 
Kesenian Semi Kebudayaan Tiongkok - 
Prancis, pameran ini hadir di Kunming, 
Tiongkok. Hal ini menjadi kesempatan 
yang jarang dijumpai oleh penonton Tion-
gkok belajar dan mendekati kesenian kla-
sik dari seniman - seniman top dunia.

Juru Kamera: Zhechun Huang

Kompetisi Instrumen Nasional Tiongkok 
ke-3 Yunnan Dibuka  

KOMPETISI Instrumen Nasional Tiongkok ke-3 Yunnan 
resmi dibuka dan  800 peserta bertukar pengalaman bermusik 
pada acara ini. 

Kompetisi ini disponsori oleh Lembaga Musik Orkes Nasi-
onal Yunnan, yang berkoordinasi dengan Sekolah Latihan Kes-
enian Kultur Xuemei Kunming, Sekolah Cabang Latihan Koto 
Kunming, Sekolah Amatir Institut Kesenian Yunnan. 

Tujuan kompetisi ini adalah untuk memberi dasar-dasar  
belajar musik sekaligus sebagai ajang bertukar pengalaman 
bermain masuki bagi penggemar musik orkes nasional yang 
luas, dan mengembangkan kebudayaan musik nasional Tion-
gkok, mempopulerkan, mengembangkan dan memakmurkan 

kesenian musik orkes nasional Yunnan, dan menggali dan 
membina orang berbakat musik orkes nasional baru.

Instrumen-instrumen yang ada di pertandingan termasuk 
koto, guqin, pipa, erhu, cucurbit flute, seruling bamboo China, 
bau, zhongruan dan instrument nasional lain.  

Pertandingan ini dibagi menjadi babak penyisihan dan  ba-
bak inal.  Selama 5 hari, lebih dari 800 kontestan dari seluruh 
China, akan memilih pemain terbaik. 

Selama pertandingan ini, dipertunjukan juga kesenian koto 
atau kecapi yang tentunya juga menarik perhatian. 

Reporter: Ning Wang 
Siswa Latihan: Yulan Li

Program Pertukaran Mahasiswa

Terobosan Berskala Internasional  dari  Fakultas Termuda 
Universitas Yunnan

PADA wisuda program “Pertukaran Mahasiswa Tiongkok - Per-
ancis”, wakil mahasiswa Perancis mengaku terharu dan mengatakan, 
saat ini merupakan salah satu yang terpenting yang terjadi selama 
kehidupannya. “UY memberi saya pengalaman pendidikan yang ber-
beda dan kesempatan untuk mengenal Tiongkok, ” ujarnya. 

Dengan kesuksesan program ini, FI berkembang cepat selangkah 
demi selangkah.

Sebagai fakultas termuda di UY, FI sudah dapat membuat tero-
bosan yang berpengaruh untuk skala dan tingkatan program Inter-
national.  Ketua FI mengatakan, pada tahun 2012, awalnya mereka  
sudah melakukan pendidikan reguler dan tradisi kebudayaan. Ia juga 
mengatakan, fakultas ini perlu transfer kebudayaan terbaik untuk 
perkembangan sumber dan tenaga. 

Mulai dari program pertukaran mahasiswa, pekerjaan utama FI 
adalah mendirikan titik tolak dan pondasi yang kuat. Setelah komu-
nikasi yang baik dan persiapan, saat menjelang Imlek tahun lalu, FI 
menpercepat program dwi-gelar S1  UY dan ESC Montpellier.

 Dua sekolah tinggi melaksanakan transfer kredit semester, me-

milih mahasiswa terbaik belajar di kedua kampus, memberi dwi-gelar 
kepada mahasiswanya. Mahasiswa UY yang sudah tercapai syarat 
Perancis, boleh mendapat gelar ke-2 dari ESC Montpellier.

Setelah beberapa  bulan, 11 mahasiswa terbaik dari Fakultas 
Ekonomi dan Fakultas Bisnis dan Pariwisata dipilih dan belajar di 
Perancis. Sebanyak  13 mahasiswa Perancis juga datang ke kampus 
UY. 

Dikatakan Gang Yan,  salah satu terobosan penting bagi program 
ini adalah kedua kampus membebas biaya SPP, berarti ini terjadi 
kombinasi pembinaan, sesuai dengan tujuannya.  Ini berarti kualitas 
pendidikan dan nama UY mendapat pengakuan, hal ini menjadi mod-
al besar untuk maju terus. 

Menurut informasi,  dalam tahun ini sejumlah pertukaran maha-
siswa kelompok ke-2 sudah 30 orang lebih. Sekarang, kedua pihak 
sudah setuju untuk melancarkan program pertukaran mahasiswa S2, 
bersamaan dengan waktu, sudah ada sekolah tinggi kanada mendis-
kusi dan melaksanakan program mahasiswa tukar seperti ini dengan 
UY.  

PADA akhir Juni tahun ini dari kampus Universitas Yunnan (UY) muncul sekelompok mahasiswa asing (bule)  yang mengenakan baju wisuda. Mereka berfoto bersama sambil tersenyum. Hal ini tentu menjadi pemandan-
gan yang menarik bagi orang-orang di sekitarnya. 

Mereka adalah 13 mahasiswa asal Perancis yang mengikut program “dwi-gelar S1” Universitas Yunnan  dan ESC Montpellier. Mereka mendapat gelar dari 2 kampus setelah belajar setahun.
Sebagai salah satu fakultas termuda di UY yang punya sejerah 90 tahun lebih, Fakultas International (FI) mempunya banyak kelebihan dan membuat terobosan dibidang kemajuan internasional.
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Aktivitas Ajaran yang Menarik   Kamera: Jiangning Yu



Hari Raya Obor Suku Yi Chuxiong Yunnan 2014, Dibuka 

Paduan  Suara Anak-
anak dari Wilton Tampil di 
Kunming

Memetik Blueberry, Menikmati Anggur dan 
Sayur Segar  di Sekitar Kunming

 PERTUNJUKAN khas suku Yi di-
pertontonkan dengan sangat antusias di 
Kampung Zixi Suku Yi. Acara tersebut 
merupakan prolog perayaan Hari Raya 
Obor suku Yi Chuxiong untuk tahun 
2014. 

Kebetulan Hari Raya Obor jatuh 
pada akhir pekan, sehingga para wisa-
tawan datang dengan ramai-ramai. 
Pukul 4 sore, jalan tol menuju ke pusat 
kota Chuxiong sudah macet. Setiap 
tahun, saat waktu Hari Raya Obor, 
jumlah turis yang masuk ke pusat kota 
Chuxiong melebihi 300 ribu orang.

Pada waktu matahari terbenam, 
para wisatawan dari kota masing-ma-
sing dan bersama penduduk desa dari 
desa-desa sekitar sudah duduk di La-
pangan Obor Desa Yi Zixi sejak siang  
untuk ikut merayakan hari raya suku Yi 

yang digelar meriah. 
Kemudian  pada  pukul  08 .30 

malam,   pertunjukan kesenian dimain-
kan secara terbuka.  Para penonton 
terkadang memberi tepuk tangan yang 
bergemuruh saat menikmati nyanyian 
dan tarian berisi ciri khas suku Yi.

Pukul 9.20 malam, pertunjukan 
kesenian sudah selesai, 9 orang wakil, 
dari kedoktoran, pendidikan dan bi-
dang-bidang usaha, menjunjung obor-
obor dengan tinggi, dan berjalan ke 
panggung untuk memulai acara pasang 
api. 

Diwaktu yang sama , Ruang Rapat 
Desa Yi, Desa Kuno Yi, Pusat Kebu-
dayaan Residen mengadakan acara 
pasang api. Tumpukan kayu dibakar se-
hingga api pun membumbung setinggi 
3 meter di lapangan. Kobaran api yang 

tinggi itu semakin memeriahkan malam 
itu. 

Dengan dipandu saudara Yi, ribuan 
orang menari Tarian Kaki Kiri dengan 
gembira. Pembukaan Hari  Raya Obor  
berlangsung dengan meriah. Acara ini 
sendiri berlangsung 3 hari. 

Menurut informasi, Hari Raya  
Obor tahun ini diisi dengan  mengelar 
Upacara Kurban Api Bimo, makanan 
khas sup kambing, Pameran Kesenian 
Kebudayan Nasional dan lain-lain. 

Sekitar 16 atraksi istimewa, di 
antaranya Pameran Sulaman Suku Yi, 
sebagai salah satu warisan kebudayan 
khas, dan Balap Sepeda sebagai akti-
vitas baru akan diperkayakan aktivitas 
Hari Raya  Obor ini.

Suku Yi adalah suku yang sangat 
menghormati api, dan Hari Raya Obor 

yang dilakukan setahun sekali ini  di-
lambangkan sebagai kebudayaan Suku 
Yi, dan merupakan yang paling penting 
dan digelar secara meriah.

 Selama hari raya, desa-desa suku 
Yi akan mengadakan aktivitas sembay-
ang kepada Langit dan Bumi, Api, Le-
luhur, dan mengusir kejahatan, berdoa 
enam bintang berkembang makmur, 
panen padi-padian melimpah ruah dan 
keselamatan rumah. Desa dan kota 
Yizhou akan mengadakan bermacam-
macam lomba, seperti lomba kecanti-
kan, TKK, gulat, mainan Moqiu dan 
atraksi kesenian traditional lainnya.

Reporter: Jianbin Pu, Fan Bi 
Siswa Latihan: Huanyu Han

PA D U A N  S u a r a  A n a k  Wi l -
ton, atau dikenal dengan “Siluman 
Nyanyi”, yang berasal dari Alpen dan 
memiliki sejarah selama 700 tahun, 
tampil di Teater Kunming pada 12 
Agustus.

Karena paduan memiliki nafas 
nasionalisme yang kuat,  penonton 
Kunming akan menikmati musik anak 
yang bernafaskan  nasional Austria.

“Paduan Anak Wilton” mempu-
nyai sejarah dan tradisi lama, disebut 
sebagai mutiara kesenian tradisional 
dan kebudayaan Kaisar Austria. Pada 
pertengahan abad ke-13, paduan anak 
Wilton sudah dimulai di Biara Wilton. 

Sampai sekarang, di dalam paduan 
ada 150 anak yang umurnya mulai 10 
hingga 15 tahun. Sekolah gereja bukan 

hanya menerima siswa baru dari Kota 
Wilton, tetapi juga seluruh Austria, 
bahkan siswa Amerika dan Eropa pun 
diterima.

Paduan ini selalu sangat berkesan 
bagi penonton manapun. Penonton 
berkomentar  bahwa mereka merasa 
lebih dekat dengan Tuhan setelah me-
nikmati nyanyian dari paduan ini. 

“Suara mereka begitu bening, saya 
suka. Saya pernah menonton  paduan 
suata anak, tapi pertunjukan ini mem-
beri kesan mendalam  bagi saya. Baju 
- baju mereka seperti laut merah, jadi 
saya mengasosiasikan dengan Orange 
Corps  Belanda, “ ujar seorang penon-
ton. 

 Reporter: Junyan Ma
Siswa Latihan: Jian Huang

BARU-BARU ini, lomba tantangan CS Pertama, “Piala Shilin” Shilin, Tion-
gkok diadakan di Basis Taman Xinglin Kunming Pioneer Petani Taiwan. 

25 Tim CS  kira-kira 150 orang dan dari Beijing, Sichuan, Guangxi, Yunnan 
dan lokasi lain, ikut pertandingan ini.

Setelah pertarungan seru selama 2 hari, 4 tim terkuat adalah dari 25 tim seb-
agai berikut Tim Prajurit Payung Neraka, Tim Naga Kejam, Tim Pembunuh Pe-
sona Luzhou, Tim Pak A Beijing. 

Terakhir, 4 tim terkuat ini dengan semangat menantang hujan dalam pertand-
ingan. Semua penonton terharu karena hati mereka tersentuh. 

Terakhir Tim Naga kejam yang  berasal dari Yuxi berhasil menjadi  juara dan 
hadiah sejumlah 10.000 Yuan. Pemenang kedua dan ketiga adalah Tim Pembunuh 
Pesona Luzhou dan Tim Prajurit Payung Neraka  yang mendapat hadiah 5.000 
Yuan dan 3.000 Yuan.

Tempat pertandingan ini ditetapkan di tempat yang berbentuk seperti permu-
kaan bumi karst asli, dan berbeda dari tempat pertandingan CS iasa. Ini berarti 
bukan hanya pertandingan ini ditambahkan  tantangan, tetapi juga para pengikut 

bisa menikmati suasana santai dan mengagumi pemandangan spesial Shilin. 
Kapten Tim Naga Kejam mengatakan, mereka  pertama kali mengikut per-

tandingan CS di tempat yang berbentuk permukaan bumi karst, sekalian ikut Hari 
Raya Obor juga menjadi kesempatan baik yang jarang dijumpai.  “Kami  sekelu-
arga datang ke Shilin dan menikmati spesial weekend, merasa sangat senang dan 
bahagia.  Kami menghargai pengalaman pertandingan ini,” ujarnya.

Menurut keterangan dari Kapten TNK, anggota tim memainkan pertandingan 
CS sudah selama 5 tahun, mereka saling mengenal karena hobi mereka. Setelah 
tim ini terbentuk , mereka selalu ikut pertandingan sama dari tim-tim Yunnan.

 Menurut Binning Wang, Wakil Kepala Penuh Komite BTXKPPT, pertand-
ingan CS  merupakan nomor olahraga teknik terbaru yang bersifat menegangkan 
dan seru, bercampur dengan olahraga dan game. 

Pertandingan ini  mempunyai arti penting untuk memperluaskan pertandin-
gan dan kehidupan santai di Yunnan ini dan perkembangannya. 

 Reporter: Yanjie He

YUNNAN terletak di perbatasan barat daya dari Repub-
lik Rakyat Tiongkok, dengan ketinggiannya rata-rata 2.000 
meter, elevasinya tertinggi 6.740 meter, dan  ketinggian mini-
mumnya 76 meter. 

Yunnan terletak di dataran tinggi lintang rendah dan  
kondisi alamnya indah. Yunnan termasuk daerah beriklim 
dingin di  dataran tinggi subtropis, jadi cuaca di provinsi ini 
sangat nyaman, hawanya senyuk sepanjang musim semi. 

Ada yang mengatakan, udaranya selalu seperti pada Feb-
ruari dan Maret, bunganya terus-menerus berkembang karena 
cuacanya sejuk .

 Yang Suo, penulis terkenal masa kini, bercerita  tentang 
cuaca Yunnan di tulisannya yang berjudul Puisi Kamelia.   

Aliran sungai dan danau Yunnan yang silang-menyilang 
sehingga   di seluruh wilayah Yunnan sedikitnya terdapat 800 
sungai  yang   panjangnya 100 km2 lebih. Sungai tersebut 
banyak terdapat di bagian hulu sungai yang masuk ke laut.

Di seluruh provinsi ada 40-an danau,   jadi Yunnan meru-
pakan provinsi yang jumlah danaunya terbanyak. 

Yunnan  pun mempunyai panggilan indah sebagai “Kera-
jaan Logam Nonfero”, “Kerajaan Tumbuhan” dan “Kerajaan 
Binatang”.

Yunnan merupakan sebuah provinsi multi-etnis. Di selu-
ruh Tiongkok punya 56 etnis, dan di Yunnan ada 25 etnis. 

Karena memiliki keragaman kebudayaan nasional, 
agama yang beraneka ragam, topografi , geomorfologi, cuaca 
dan tipe yang beraneka ragam,   tak salah kalau Yunnan diju-
luki sebagai surga bagi fotografer dan menjadi ispirasi untuk 
obyek foto. 

Kondisi alam Yunnan yang beraneka ragam, mempunyai 
ngarai besar,   danau,  hutan yang beraneka ragam   dan Gu-
nung Wumeng menambah keanggun dan kemegahan Yunnan.

 Dimusim yang sama, gunung-gunung salju terkenal 
akan keindahan pemandangannya, dan hutannya masih tetap 
hijau dan hangat. Ini berarti di gunung juga terdapat 4 musim 
dan cuacanya berbeda jika berbeda jarak. Keindahan Yunnan 
adalah keindahan alam, inilah menjadi sangrila  indah bagi 
masyarakatnya. 
Budaya Unik 

Budaya masyarakat Yunnan dikenal unik, memiliki 
warisan sejarah istimewa.  Di Yunnan  ada kebudayaan yang 
romantis dari suku selatan, termasuk suku Zhuang, Miao dan 
Mon-khmer, dan suku kuno Di dan Jiang. 

Kebudayaan masyarakat Yunnan hingga kini masih ter-
pelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-
bangunannya, bentuk pemakaman, ukiran batu-batu kuno, 
perbedaan dan keragaman budaya nasional dan agama di 
Yunnan masih saling terpengaruh dan tergabung. 

Kehidupan suku-suku yang ada sangat beragam dan mer-
eka memiliki baju traditional yang berwarna-warni.
      Keharmonian suku-suku 

Yunnan menjadi provinsi yang mempunyai banyak etnis, 
adat istiadat masyarakatnya yang menarik. Masyarakatnya 
dikenal sangat ramah dan lugu, Kehidupan sosialnya selalu 
harmonis. Hubungan antara masyarakat dan alam lingkinnya 
selalau harmonis. 

Suku-suku bersatu dalam kedamaian, bahkan dijadikan 
contoh terbaik tentang keharmonian nasional. 

Setelah PRC berdiri, keharmonian suku-suku selalu men-
jadi keistimewaan dan penduduknya tetap bahagia.
      Kehidupan Ekologi yang Berwarna-Warni

Yunnan menyadari dan menekankan pentingnya melind-
ungi ekologi, jadi Yunnan mempunyai kehidupan ekologi 
yang berwarna-warni, seperti sumber daya alamnya yang 
kaya, species, tumbuhan dan binatang yang berharga. 

Pada Juli 22 tahun lalu, Sawah Bertingkat Hani Honghe 
dimuat di dalam Katalog Warisan Kebudayaan Dunia oleh 
Organisasi Pendidikan, Ilmiah, dan Kebudayaan PBB. Sawah 
bertingkat terindah sebagai cerminan keharmonisan kehidu-
pan antara manusia dan alam. 

Di bidang pembangunan,  Yunnan bukan hanya memiliki 
bangunan bambu dalam hutan dan rumah kayu yang hangat 
di bawah gunung salju, tetapi juga ada rumah tanah di samp-
ing sungai tropis dan ada rumah beratap genting di samping 
danau sejuk. 

Di Kunming juga ada burung  kuntul, bangau abu-abu, 
camar dan lain-lain melayang-layang di udara dengan senang 
hati dan berharmoni dengan penduduknya. 

SETIAP orang sangat mengharapkan taman  sendiri  agar bisa menggunakan sedikit waktu luang dalam kesibukan dan melemas-
kan otot – otot,  atau mengajak teman-teman serta keluarga menikmati waktu untuk bergembira pada akhir pekan. 

Berikut ini  lokasi – lokasi baru sekitar Kunming yang  bukan hanya merupakan tempat wisata saja.
       Tanah Blueberry Wanjiahuan: Nikmati Langgam Kampung

Tanah Pariwisata Ekologi Wanjiahuan Shilin terletak di bagian timur laut Waduk Tuanjie, Desa Shilin, Kabupaten Shilin. Meru-
pakan tempat warisan kebudayaan non-material dunia yang jaraknya  8 kilometer dari Wilayah Pariwisata Shilin, dengan luas lebih dari 
400 hektare. 

Di dalamnya ada  kebun buah-buahan, kawasan hutan -hutanan, kebun budi daya dan kebun beras menjadi 4 ciri khas bagi kebun 
utama.

Di dalam lokasi terdapat kantin, hotel, ruang rapat, warung kopi, lapangan tenis, kolam renang, tempat rekreasi, vila, kantor dan 
lain-lain. Semua fasilitas tersebut dapat memuaskan  masyarakat yang berkunjung. 

Kecuali fasilitas dasar, tanah blueberry menyediakan  fasilitas hiburan lain, seperti memetik sayur - sayuran dan tempat memanc-
ing. 

Hal ini berarti  kita dapat memetik sayur segar sendiri dan menikmati kehidupan santai dan senggang. Seorang   pekerja Wanjia-
huan mengatakan, harga sayur segar yang baru dipetik 16  Yuan per kilogram,  pembelanja dapat  memilih dan membelinya. 
       Berkemah dan  Menikmati Suasana Romantis   

Jika selama hidup di kota kita melupakan kesehatan otot – otot, ada baiknya  kita mencoba berkemah dan menikmati suasana ro-
mantis bersama alam dan bintang, dengan cara membawa tenda  atau menyewanya di  Tanah Blueberry.

Tanah Blueberry terletak di Wanjiahuan, samping Shilin Naigu, Kabupaten Shilin, Kunming, Yunnan
Apabila menggunakan kendaraan sendiri melalui Jalan Tol Kunshi — tembus Bukit Xiaotuan - Jalan Tol Xishi - Jalan Raya Xishi - 

Jalan Hexi - Jalan Anshan - Tanah Bluebeery Wanjiahuan. 
Apabila tidak menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan Subway No 1 bus C85, 212, 213 sampai terminal bis selatan, 

naik bis sampai Shilin.
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22 Agustus 2014 Jumat 3

Lomba Tantangan CS Pertama di Shilin Tiongkok Dimulai

Pesona Yunnan

Acara Buka CS Orang Sungguh



Interpretasi Tindakan Lixia Zhang, Makna relawan dari sisi hal-hal kecil

Naik Kereta Api Ke Kabupaten Honghe Pada Liburan Musim Panas

PUZHEHEI terletak di Kabupaten Qiubei, Kere-
sidenan Otonom Suku Miao dan Zhuang, Wenshan, 
Yunnan.  Namun, langitnya lebih cerah dari Tibet, 
gunungnya lebih cantik dari Guilin, Guangxi, airnya 
lebih jernih dari Xihu, Hangzhou, dan teratainya lebih 
bagus dari Jiangnan.   

Terletak di dataran tinggi Provinsi Yunnan dan 
Guizhou, Tiongkok. Kalau di dalam bendungan ada 
suatu bentangan air yang luas, ini terjadi karena ke-
ajaiban alam. 

Puzhehei merupakan bendungan yang punya air 
besar, tetapi kalau dilihat dari kejauhan, Puzhehei 
hanya terlihat seperti puncak gunung yang banyak 
ditumbuhi pohon-pohonan.

Namun bila dilihat dari dekat, maka terlihatlah 
kalau gunung-gunung itu ternyata jarak masing-mas-
ing cukup jauh. Di antara gung-gunung itu terhampar 
sawah datar dan danau yang jernih.

 Di Puzhehei terdapat  56 danau, 312 gunung, 83 
goa dan kira-kira 700 ha teratai tersebar.  

Puzhehei merupakan desa terletak di antara bend-
ungan-bendungan , disini tinggal sekitar 1.000 kelu-
arga suku Yi dan Han. Arti kata Puzhehei dari bahasa 
suku Yi, artinya “balong yang punya banyak ikan dan 
udang”. 

Di seluruh daerah bertopografi  batu kapur Tiong-
kok, cuma di Puzhehei yang terdapat gunung-gunung 
menarik, sawah dan tanggul,  teratai dan daerah per-
airan yang luas dan punya cirri khas. Keindahannya 
banyak dipuji sebagai “Hamparan  Sawah dan Mah-
kota Gunung Kapur di Tiongkok”.

Jika turis sudah masuk Puzhehei, pasti akan 
menyaksikan jalan air yang terbentang sepanjang 20 
kilometer mengelilingi gunung-gunung. Di danau 
Dangzhou terligat permukaan danau yang memben-
tang sejauh mata memandang,  dan teratai liar   kira-
kira 700 hektare. Pemandangan yang  sungguh indah 
dan alami. 

Terataimya mempesona dan tinggi, ada yang 
putih, merah dan pink, bersembunyi di antara daun-
daun.  Cantik sekali. Hembusan anginnya membuat 
kita seakan akan melupakan kerisauan dan kecapaian 

karena aroma bau sedap dari bunga-bunga tersebut. 
Di antara teratai ini, ada jenis unggul  Puzhehei, 

yang sudah 2.5 juta tahun dan disebut sebagai fosil 
hidup teratai. Namun, selain mencari hiburan dengan 
bunga dan danau, bermain air dan mewarnai muka 
menjadi pemainan hiburan spesial dan pengalaman 
baru bagi setiap pengunjung. 

Di Puzhehei ada  istilah, “Kalau belum kena ba-
sah, percuma datang ke Puzhehei”. Ini berarti datang 
kesini, baik laki-laki atau wanita, kenal atau tidak, 
jika sudah memasuk kapal, jadi harus ikut bermain 
air. 

Semburan air sampai basah sudah dapat dipasti-
kan, dan  paling seru jika semburan air didapat  den-
gan cara memukulnya secara tiba-tiba. 

Setelah bermain, kita bisa istirahat di kapal den-
gan badan yang sudah capai dan baju basah sambil 
menikmati sinar matahari dan semilir angin yang ber-
hembus. Permainan tersebut akan menjadi hal yang 
indah dalam kenangan. 

Orang-orang suku Yi dari Puzhehei sangat ramah 
dan sedikit gaya unik. Hal ini yang membedakan 
dengan suku Puzhehei yang lain. Masyarakat Puzehei 
pandai menyanyi dan menari yang merupakan bakat 
bawaan mereka sejak lahir.

Hal itu dipertontonkan  untuk memberikan peng-
hormatan saat menyambut wisatawan dari tempat 
jauh.  Baikal Festival atau hari raya muka warna-
warni  merupakan hari raya traditional yang paling 
megah di Puzhehei. 

Pada hari itu, pemuda-pemudi dari Desa Yi akan 
melumurkan tangan dengan abu dalam pot, kemudian 
mereka saling mengejar dan menghitamkan muka se-
bagai ungkapan cinta. 

Di sini, kondisi sosial, identitas, suku, agama dan 
wajah sudah tidak penting lagi, karena setiap orang 
sama-sama hitam, bergembira bersama dan menjadi 
kenanagan yang tidak bisa dilupakan.

TIPS.
Musim banyak wisatawan: Mei-Oktober, paling 

cocok Juli-Agustus saat teratai sedang berbunga. 

Arah: 
N a i k  p e - sawat sampai 
Airport International Changshui Kunming. 
Dari Airport Changshui sampai Airport Puzhehei 
(kira-kira 45 menit), lalu naik bis sampai tempat ka-
wasan Puzhehei, sekitar  1 jam 40 menit. 

Makanan: BBQ di atas air menjadi makanan 
khas. Wisatawan boleh memancing ikan dan lang-
sung membakar, boleh memilih jagung, tahu , ken-
tang dan lain-lain. Jika ingin pesan makan di dalam 
danau, panggilah kapal kecil yang berisi makanan 

BBQ. Selain itu ada bubur biji teratai, ayam daun 
teratai dan nasi daun teratai juga menjadi makanan 
enak dan spesial. 

Hotel: Jika pariwisata di Puzhehei, bisa memiilih 
hotel-hotel di kota Qiubei, juga bisa memilih hotel-
hotel di dalam tempat kawasan Puzhehei atau di war-
ga setempat. Gua Dewa, di dalam tempat kawasan 
yang dimiliki warga setempat, biayanya termasuk 
sarapan, makan siang dan malam sekitar 100-200 
Yuan pada musim sibuk.

Denghai Zhang, Xiaoyu Zhang 

PADA akhir pekan, Lixia Zhang dan teman-teman tim sukarelawan bangun pagi-pagi  dan segera menuju 
kantor. Sehari sebelumya mereka sudah mempersiapkan brosur promosi, tape recorder dan alat lainnya. 

Mereka kemudian menuju  Kantor Kampung Majie di Distrik Xishan yang dulu menjadi daerah industri 
Kunming dan tempat berkumpul pengangguran, untuk mengadakan aktivitas sukarela dan mempromosikan ke-
bijakan dan tindakan partai dan pemerintah agar mendukung pengangguran mendapat pekerjaan lagi.

Mereka menempelkan  pemberitahuan tentang Kantor Ketenagakerjaan Distrik Xishan (KKDX) yang akan 
mengadakan kelas latihan ahli baby sister, dan mengadakan konsultasi tentang kelas latihan ini. 

Lixia Zhang adalah seorang sukarelawati Kunming, juga merupakan wakil Ketua KKDX. 
Lixia Zhang mengatakan ,  sejak koran , radio dan televise menurunkan berita tentang dia dan kegiatannya 

sebagai relawan,   menimbulkan reaksi yang hebat di masyarakat dan menjadi contoh yang baik.
Kantor dan pimpinan juga menaruh perhatian, mendukung dalam menciptakan lingkungan yang mengun-

tungkan aktivitas sukarela mereka. “Banyak teman sekantor dan teman saya yang lain juga ikut tim relawan ini. 
Sampai sekarang, para sukarelawan ada yang dari pegawai negeri, pegawai swasta, mahasiswa, pengangguran, 
pimpinan dan pegawai biasa,” ujarnya. 

Dengan perkembangan tim relawan semakin kuat, pelayanan dan frekuensi tim relawan juga ditambah 
dan diperkaya.  “Seperti aktivitas pelayanan relawan pada hari libur atau waktu luang, berselang 3 atau 5 hari 
sekali,” kata Lixia Zhang. 

“Dulu relawan cuma sedikit, masih aneh kalau mengadakan aktivitas pelayanan, tapi sekarang teman se-
kantor saya hampir semua jadi relawan, teman saya juga,” kata Lixia Zhang yang merasa senang dengan peru-
bahan ini, dan merasa puas berada di situasi ini. 
       Kebaikan Sedikit-Sedikit, Lama-Lama Menjadi Budi Pekerti. 

Orang tua Lixia Zhang adalah petani, walaupun mereka tidak  berpendidikan tinggi, tetapi kalimat itu men-
jadi panutan standar keluarga dan dipakai untuk mendorongnya.  

Makanya, sejak ikut tim relawan, dia didukung oleh orang tua, suami dan anaknya. Walau dia cuma mem-
bantu orang-orang yang perlu bantu lewat tim relawan dengan masalah kecil saja, dia masih merasa senang dan 
puas. 
       Jangan tidak mau lakukan hal baik walaupun sekecil apapun. 

Bertahun-tahun ikut aktivitas pelayanan, Lixia Zhang punya pengertian mendalam dalam aktivitasnya.   
“Dalam beraktifi tas  memberikan  layanan sukarela tidak perlu kamu melakukan hal-hal menakjubkan atau 

tindakan yang gagah berani. Hanya melakukan dari hal-hal kecil di sekeliling kita, atau lakukan apa saja yang 

kamu mampu”.  Menurut pikiran ini, Lixia Zhang dan timnya melakukan aktivitas pelayanan sukarela sesuai 
dengan bakat profesi mereka. 

Obyek pelayanan KKDX biasanya kelompok yang berada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan.  
Jadi, Lixia Zhang dan timnya sesuai 
dengan keahlian profesi mereka, mem-
perluas kebijakan ketenagakerjaan, 
mengkonsultasi kebijakan penting, atau 
melaksanakan kelas latihan ketenagaker-
jaan dan lain-lain. 

Mereka mengadakan pelayanan ini 
sesuai dengan kerja utama partai dan 
pemerintah serta keperluan masyarakat, 
jadi berarti mengerjakan kerjaan partai 
dan pemerintah, dan terjadi keberhasilan 
yang menghabiskan sedikit tenaga tapi 
hasilnya luar-biasa, sehingga mendapat 
dukungan dari masyarakat luas.

Sekarang Lixia Zhang dan teman 
sekantornya percaya diri dengan masa 
depan pelayanan sukarela. 

Dia berharap semakin banyak orang 
ingin ikut tim relawan, sehingga aktivi-
tas sukarela menjadi tindakan norma dan 
kehidupan masyarakat dirasa semakin 
sempurna dan bahagia dengan adanya 
para relawan.  

      Reporter: Jingli Li berita/foto 

PADA Juli 10 - 30 Agustus, para turis naik “Kereta 
Kebudayaan Nasional Kabupaten Honghe” untuk  
menikmat pemandangan kota kuno Jianshui yang me-
narik.

Mereka menikmati sawah bertingkat indah di 
Yuanyang dan jalan kereta api antara Yunnan dan 
Vietnam, mencicip Bihun Guoqiao dari Mengzi di 
sepanjang jalan kereta api Kunming, bahkan menik-
mat kehidupan baru dan asing di Hekou.

Baru - baru ini, Kabupaten Honghe mengadakan  
promosi pariwisata “Naik Kereta Kebudayan Nasion-
al Kabupaten Honghe, Ayo jalan-jalan ke Kabupaten 
Honghe nan Indah Pada Liburan Musim Panas”.

Kegiatan tersebut mengelilingi 5 rute utama, yai-
tu  Kota Kuno Jianshui, Sawah Bertingkat Yuanyang, 
Tanah Asing Hekou, Kebudayaan Lintas Kereta Api 
antara Yunnan dan Vietnam, dan Bihun Guoqiao. 

Para turis bisa naik kereta api dan menikmati Ka-
bupaten Honghe yang indah. Selain itu, mereka boleh 
masuk ke tempat pemandangan Kabupaten Honghe 
dengan harga karcis kereta api dengan  diskon 50 % 

sampai 90%. 
Menurut informasi, sejak Oktober 2012, Komite 

Karesidenan Kabupaten Honghe, Pemerintah Kares-
idenan bekerjasama dengan Kantor Kereta Api Kun-
ming membuka jalur “Kereta Api Kebudayaan Na-
sional Kabupaten Honghe” untuk mendesain budaya 
sebagai promosi yang cerdas untuk mempromosikan 
kebudayaan nasional Kabupaten Honghe. 

Aktivitas promosi musim panas ini juga meru-
pakan langkah percobaan promosi baru di Tiongkok.

Reporter: Sheng Yue  Siswa Latihan: Yuan Shen 
Tips:
Rute Pariwisata: Rute A: Kota Kuno Jianshui, 

Sawah Bertingkat (2 hari). 
Rute B: Kebudayaan lintas kereta api antara 

Yunnan dan Vietnam, Bihun Guoqiao, Desa Asing 
Hekou (2 hari). 

Rute C: Kebudayaan lintas kereta api antara 
Yunnan dan Vietnam, Bihun Guoqiao, Kota Kuno 
Jianshui (2 hari). 

Setiap Hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu.  

Tokoh Period ini:

4 Harian Yunnan
22 Agustus 2014 Jumat

Puzhehei, Daerah Sungai dan 
Danau Yang Lembut

Lixia Zhang sedang ikut aktivitas pelayanan sukarela

Kerata Api Kebudayaan Nasional Sungai Merah  
                                      Kamera: Yuan Shen




